Séria

Ja som Alfa i Omega
1. jazdec na bielom koni – kto je to?

Videl som: Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch
bytostí volať akoby hromovým hlasom: Poď! 2 I pozrel som, a hľa, biely kôň a Ten, čo
sedel na ňom, mal luk, dostal veniec a vyšiel ako víťaz a aby zvíťazil. Zjavenie 6.1-2

-Sám Ježiš Kristus je ten, ktorý otvára pečate, jediný je toho hoden, (5,9-14),
ukazuje, že súdy sú od Boha a plní slovo z J 5,22: „A Otec nesúdi nikoho, ale celý
súd odovzdal Synovi“. (čítaj J 5,19-30)
-podľa niektorých názorov je otvorenie 1. Pečate začiatkom 7-ročného súženia,
o ktorom hovorí Daniel 9,27 (o tom neskoršie) zrejme (a logicky) sa jedná
o „začiatok konca“´, začiatok božieho súdu nad svetom.
Zjavuje sa v troch etapách: 7 pečatí (6. kap.), 7 trúbení (8-9;11,15-19), 7 nádob
božieho hnevu (16.kap.)
Poznámka: nie je jednotný výklad osobnosti 1. jazdca na bielom koni.
-traja jazdci na koňoch (okrem prvého) symbolizujú hrôzy, ktoré sa budú diať,
bude to vyzerať, že Boh nemá moc nad svetom, ani nad nimi, jazdci sú iba
figúrkami v božej ruke – napĺňajú božiu vôľu a to príchod Božieho kráľovstva.
-v našich životoch občas prepadneme pochybnostiam, či boh ešte stále má moc
nad zlom. Biblia nás ale utvrdzuje, že to tak je na 100%.
1. možnosť výkladu
Biely kôň a jazdec s lukom. „Ten, čo sedel na ňom, mal luk, dostal veniec a vyšiel
ako víťaz a aby zvíťazil.“ Nie je to Ježiš, ten prichádza ako biely jazdec až v19,1116. Mnohí sa prikláňajú (v súlade so starými cirkevnými otcami), že jazdec na
bielom koni je Božie slovo vo svojej moci. Božie slovo je vždy v boji v našom
srdci, rozume, dennodenne bojuje proti diablovi a hoci sa zdá, že neúspešne,
predsa víťazí.
- Ježiš nechce, aby jeho nasledovníci boli jeho zajatcami, boli kresťanmi
z donútenia. Božie slovo bojuje o človeka, nie však násilím, ale skôr sa o človeka
akoby „uchádza“, aj to je boj v srdci, mysli, ale má iný charakter, ako
donucovanie, zotročovanie. (podobne ako uchádzanie sa o ženu, muža...) Biela
farba = čistota, pravda.
-Veniec víťazstva je symbolom, že boj je už vyhratý, Ježiš ho vyhral na kríži.
-Božie slovo o teba bojuje, prináša božiu lásku, prináša zamilovaný list od Boha
k tebe, aby si poznal boží záujem o teba. Teraz sa môže každý človek slobodne,

dobrovoľne rozhodnúť, či toto Slovo príjme, alebo nie.
-neomylný znak víťazstva božieho slova: Iz 55,11: „Moje slovo, ktoré vychádza
z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne
spraví na čo ho posielam.“
2. možnosť výkladu
V dejinách bola tzv. Koruna víťazstva, veniec víťazstva dávaný víťazom, ktorí
zvíťazili bez preliatia krvi, teda strategicky, brilantne, svojou šikovnosťou
a úskočnosťou, napr. v staroveku pri slovných debatách, alebo ako Napoleon
zvíťazil, obnovil svoje cisárstvo na 100 dní získal túto pomyselnú korunu. Daniel
11,21: „Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý človek, ktorému udelí kráľovskú
hodnosť; nebadane príde a zákerne sa zmocní kráľovstva.“ (a ďalej) Ako nástroj
satana bude mať moc zázračným spôsobom dosahovať víťazstvo, lákavé pre
národy aj vodcov, bude budiť istotu v neľahkých časoch.
2Tes 2,11 hovorí o jazdcovi na bielo koni: „Tamten príde satanovým pôsobením
so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, so všetkým zvodom
neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. A
preto opúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži“.
Počas tohto obdobia sa bude dariť medzinárodnej politike a ľudia nebudú nútení
veriť „jazdcovi na bielom koni“, oni mu budú veriť s radosťou, pretože ich bude
viesť k úspechu, (načas) aj k mieru, k „svetlejším zajtrajškom.“
Spomeňme, si, že aj za Napoleóna, Hitlera, Stalina... sa ľudia nechali s ľahkosťou
oklamať, že ich vodca má liek na všetky problémy sveta a najlepšie je mu veriť.
Jazdec na bielom koni bude mať tieto atribúty na dlhú dobu, podľa Daniela je to 7
rokov (ten výpočet je zložitejší, inokedy).
Vláda antikrista začne týmto jazdcom, pochádzajúcim zo židovského národa,
rozumejúceho židom. Oni budú v ňom vidieť naozajstného mesiáša, riešiaceho
ich teritoriálne nároky. Do tohto obdobia spadá aj postavenie tretieho
Jeruzalemského chrámu, kde sa nakoniec posadí sám antikrist, aby ho oslavovali
ako Boha.
A kým bude pokoj a zdanlivá radosť a mier, vtedy príde k zlomeniu druhej pečate,
ktorá už nebude taká láskavá, mierumilovná, ako prvá. Hovorí o nej 1Tes 5,3:
„ Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí
záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.“
-Klamstvo je to, čím diabol začal a aj dne pokračuje v boji o človeka. Nie však aby
ho získal a zachránil, ale klamstvom oddelil od Boha, resp. vôbec mu nedovolil
Boha v živote spoznať. Ako kresťanom nám Boh dáva čiastočne poznať diablove
plány a vyhnúť sa im. Nie z vlastných síl, ale v božom mene a jeho sile.

